
FSKBH Badminton – Referat fra årsmøde mandag 8. maj 2017 

 

Dagsorden: 

1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent og stemmetællere 

4. Afdelingens beretning  

5. Indkomne forslag 

6. Orientering om regnskab og budget 

7. Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år 

- Mari-Ann Egeskov Madsen – villig til genvalg 

- Kent Boye – villig til genvalg 

8. Eventuelt 

9. Overrækkelse af holdturneringspræmier. 

 

Ad. 1 - Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 

Til stede var 15 stemmeberettigede repræsentanter for ØBI, LIF, Telefonen, Danske Bank, Beierholk, Novo, 

SKI, TBK, Stadio/HIF, CTI, Nordea, GFB78, HI og SAS Institute. 

 

Ad. 2 - Valg af dirigent 

Kent Böye (HI og bestyrelsesmedlem) blev valgt, og kunne konstatere at årsmødet var rettidigt indkaldt. 

 

Ad. 3 - Valg af referent og stemmetællere 
Tue Balslev (SAS Institute og bestyrelsesmedlem) blev valgt som referent. På grund af de beskedne fremmøde 

var det ikke nødvendigt at vælge stemmetællere. 

 

Ad. 4 – Afdelingens beretning 
Mari-Ann Egeskov Madsen fremlagde som formand for afdelingen årets beretning (vedhæftet). Denne gav 

anledning til et par kommentarer: 

 Ærgerligt igen at se en nedgang i antallet af tilmeldte hold, men det er jo en tendens alle 

holdsportsgrene ser 

 Forslag om at lægge FSKBH-mesterskabet i oktober-november i håb om at få flere tilmeldinger 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 5 – Indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 

 

Ad. 6 – Orientering om regnskab og budget 
Mari-Ann gennemgik først 2016-regnskabet (vedlagt). Et enkelt spørgsmål om prisen på baneleje kunne 

komme ned blev besvaret med at det bliver svært for Hallens regnskab ser deprimerende ud, og at dette ville 

kræve at en fremgang i udleje af ”løse” timer kan skabe en indtægt, som fx kunne bruges til at nedsætte 

baneleje. 

Mari-Ann gennemgik derefter budgettet for 2017, som blev godkendt. 

 

Ad. 7 – Valg af udvalgsmedlemmer 
Både Mari-Ann og Kent blev valgt enstemmigt. 

 

Ad. 8 – Eventuelt 
Flere mødedeltagere gav ros til bestyrelsen for hurtig opdatering af stillingen efter kampe (det er Kent’s 



fortjeneste), og i det hele taget hurtig reaktion på forespørgsler via mail. 

Bestyrelsen bad holdlederne skrive lidt tydeligere på holdkortene, så vi ikke skal gætte (eller returnere) disse. 

Et forslag om at lave fællestræning på tværs af firmaerne blev foreslået, og bestyrelsen vil tænke over om 

dette kan realiseres. 

 

Dermed sluttede selve årsmødet klokken 19:55. Og forsamlingen kunne gå over til det vigtigste og det 

festligste, nemlig uddeling af pokaler til rækkevinderne. 

 

 

København 9. maj 2017 

Tue Balslev 

Referent 

 

 

 


